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Utveckling idrotten sällan skådat
Jämför svensk volleyboll 2011
med svensk volleyboll 2013.
Det är två skilda världar.
På söndag kommer 42 lag till
Habo för kidsvolley-festival
samma Habo som för bara ett
och ett halvt år sedan tvingades åka hela vägen till Lund för
att få spela turnering.
Ordet boom är bara förnamnet.
Det här låter som en saga, och i
många år har uppfinningen kidsvolley också känts som en saga.
Kidsvolley var i många år en bra
idé, men sen då?
Jo, sen har plötsligt blivit nu.
För det är en saga som börjar bli
sann.
Den närmast döende sporten volleyboll har plötsligt fått frisk luft
under vingarna.
Frisk i meningen barn i 5-10-årsåldrarna. Det är åldersgrupper som
historiskt sett aldrig spelat volleyboll eftersom volleyboll är för svårt.
Kidsvolley har kommit in och tagit barnen, och därmed också föräldrarna, med storm. Det handlar om
en form av volleyboll, uppfunnen av
en dansk, där barnen får börja med
att kasta och fånga bollen. Barnen
verkar älska det.
Kidsvolley spelas sedan på olika
nivåer där momenten försvåras i
takt med spelarnas utveckling. Till
slut, någon gång i de yngre tonåren,
spelar de så småningom helt vanlig
volleyboll.
Den utveckling som just nu sker,
än så länge mer eller mindre i smyg
från den offentliga exponeringen,
kan många klubbledare och många
tränare i andra sporter bara drömma
om att få uppleva.
Jönköping meD omnejd – säg en

radie på sisådär sju, åtta mil – är ett
av de bästa exemplen i landet på
den osannolika utveckling som nu
sker. För det är helt sant: hösten 2011
åkte fem 7-8-åringar med ledare i
två bilar från Habo till Lund för att
spela en turnering i kidsvolley.
För det fanns ingen lämplig tävling på närmare håll.
Innan Habo Wolley hösten 2011
drog igång det laget hade Falköping
15 barn och två ledare som spelade
kidsvolley.
I dag finns i fyra föreningar KFUM Jönköping, Habo Wolley,
Floby och Falköping med sammanlagt 235 barn och 45 ledare. Stadigt
ökande.

PSG utslaget
ur Champions
League

På söndag kommer det lag även
från Gislaved, Linköping, Borås och
Göteborg till Habo Wolleys turnering i kidsvolley.
Nu är det inte storleken på sporten som imponerar.
Det är tillväxttakten som är närmast osannolik.

Barcelona
Med 19 minuter kvar hade Paris Saint-Germain
slagit ut Barcelona ur
Champions League.
Men jätteskrällen uteblev.
Leo Messi kom in och
styrde upp hemmalaget, som gick vidare efter 1–1.

Jag ska vara helt ärlig; jag såg

inte det här komma. Jag har varit
verksam inom Svenska Volleybollförbundet i sammanlagt tio år som
förbundskapten i beachvolley, en
disciplin som tvärtemot inomhusvolleyboll länge varit på uppåtgående. Efter OS i London i augusti
förra året lämnade jag det uppdraget.
Under hela min tid inom volleybollrörelsen såg jag en sport, den
klassiska inomhusvolleybollen, gå
mot en långsam och plågsam död.
Varje år pekade alla kurvor neråt.
Många av oss minns svensk volleybolls enda storhetsperiod.
Namnen i den då världsberömda
startsexan klingar fortfarande
bekant: Bengt Gustafsson, Janne
Hedengård, Håkan Björne, PA Sääf,
Peter Tholse och Lasse Nilsson.
Men ända sedan förbundskaptenen Anders Kristianssons fantastiska landslag, vars uppemot
tioåriga era som kröntes med
EM-silver i Globen 1989, har volleybollsporten varit på dekis i Sverige.
Ja, den var faktiskt närmast
döende för bara ett par år sedan
framför allt på herrsidan där man
inte ens fick ihop tillräckligt med
sökande till volleybollgymnasiet.
Elitseriens kvalitet och hela seriesystemets storlek har också gått en
alarmerande utveckling, för att inte
säga avveckling, till mötes.

Fotboll. Andra halvlek hade

precis börjat när marseljäsen plötsligt bröt den tystnad som uppstått under
pausvilan på Camp Nou. De
tillresta PSG-supportrarna
hade stämt upp i sång från
sin plats långt, långt upp på
de branta läktarnas översta
etage.
Men sången blev kortvarig.
För den övergick i jubel.
En PSG-kontring. En perfekt djupledsboll från Zlatan Ibrahimovic till Javier
Pastore. Ett lika perfekt avslut.
1–0 till Paris Saint-Germain i den i 50:e matchminuten. Ett mål som där och
då tog PSG till semifinal.
I samma ögonblick knöt
Leo Messi skorna på Barcelonas bänk.
Den lårskadade argentinska stjärnan var bara tänkt
att användas i nödfall – och
så blev det. Barcelona var
alltför uddlöst utan honom.
I stället fick publiken se
ett modigt bortalag skapa
oreda i hemmalagets nödlösning till försvar, med
Adriano jämte Gerard Piqué i mitten. Ibrahimovic
var ständigt den naturliga

så plötsligt, när det såg som

mörkast ut, tog kidsvolleyn fart.Aldrig i mina vildaste fantasier kunde
jag för ett och ett halvt år sedan ana
att sporten volleyboll skulle få ett
sådant lyft som vi nu ser.
Inte ens innebandyn i sina bästa
dagar upplevde en sådan explosion
som volleybollen nu får vara med
om. Plötsligt finns en framtid för
volleybollen i Sverige. I den perfekta
av världar skulle alla våra idrotter och fysiska aktiviteter ha en sådan
attraktionskraft på
våra barn.

krönika

ulric svensson
ulric.svensson@jonkopingsposten.se

Det kan säkert finnas baksidor med kidsvolleyn. Vissa menar att volleyboll ska spelas
exakt som den traditionellt sett alltid har
spelats. Men hej, barnen älskar det. De kommer i klasar till träningarna. Varför? Här är
mina teorier.

Stockholm
För ett och ett halvt år sedan fanns ingen volleybollverksamhet för barn i Jönköpingstrakten. Nu har både Habo Wolley
och KFUM Jönköping tillsammans mer än 150 barn som spelar kidsvolley. Än så länge i skymundan från rampljuset håller kidsvolley på att förändra idrottskartan, menar JP:s krönikör Ulric Svensson.
Foto: Filip Mulder

eller mindre omöjligt för barn som inte fyllt
tvåsiffrigt att spela volleyboll.
2. DELAKTIGHET

Alla måste jobba tillsammans. Blir man bränd
måste lagkamraterna se till att vinna nästa
boll så man får komma in igen. Samarbete är
nödvändigt.

1. KASTA OCH FÅNGA

Att behärska bollen är a och o för att bollsport
ska vara roligt. Tidigare har det varit mer

3. MATCH

Det sägs att efter bara tio minuters introduk-

tion kan en grupp 5–6-åringar spela match.
Och är det något de vill så är det att spela
match.
4. LEVELS

Det heter inte nivåer utan levels, precis som i
dataspel. Ett språk barnen känner igen. Level
0: kasta och fånga. Level 1: serven adderas.
Level 2: bagger och fingerslag adderas. Level
3: Smashen och stor plan adderas. Barnen
väljer själva nivå.

panelen
SporT
redaktör: patrik sjöblom

5. FÖRÄLDRAR

Tidigare har bara volleybollkunniga kunnat
bli tränare. I kidsvolley är tröskeln så låg att
i stort sett vilken förälder som helst kan bli
kidsvolleytränare.

HAR Du SYNPuNKTER PÅ LISTAN?

Maila ulric.svensson@jonkopingsposten.se

referenspunkten i PSG:s
anfall och spelade i första
halvlek fram Ezequiel Lavezzi och Lucas till var sitt
riktigt bra läge innan Pastore förvaltade hans passning i andra.
Men. I den 62:a minuten
kom så Messi in i stället för
sin ersättare Cesc Fàbregas
– och Barcelona blev genast
ett mycket giftigare lag.
Nio minuter senare drev
Messi bollen mot PSG:s
straffområde, stack in den
till David Villa som lade
tillbaka den till Pedro. Det
efterföljande skottet var
otagbart för Salvatore Sirigu. 1–1 och Barça var vidare på fler gjorda bortamål
efter 3–3 totalt.
Paris Saint-Germain lämnar Barcelona och Champions League med hedern i
behåll. Zlatan Ibrahimovics
lag bjöd i allra högsta grad
upp till dans, förlorade inte
någon av de två matcherna
mot dunderfavoriten Barcelona och dubbelmötet
levde hela vägen i mål. (TT)
Johannes cleris

Bayern München imponerade mot Juventus –
och vann med 2–0.
Klubben är därmed
klart för semifinal i
Champions League.
Bayern München visade
klass i Turin. Efter den
sprudlande offensiven i det
första Champions Leaguemötet med Juventus, åkte
storklubben till Italien och
visade att de även behärskar en annan typ av spel:
tajt defensiv med vassa omställningar.
Bayern München bjöd
inte Juventus på något.
Trots att hemmalaget hade
mycket boll kom de till få
chanser. Visserligen hade
Andrea Pirlo ett par farliga
frisparkar och Fabio Quag-

liarella träffade utsidan av
stolpen – men det var inget
som oroade målvakten Manuel Neuer.
I stället handlade mötet i Turin om Bayern
Münchens farliga spelvändningar.
Flera gånger om hotade
klubben Juventusmålvakten Gianluigi Buffon, men
det var först i den 64:e minuten som det gav resultat. Buffon lämnade en retur på ett nära avslut, och
Mario Mandzukic kastade
sig fram och gjorde 1–0 till
gästerna. På tilläggstid slog
Claudio Pizzaro in 2–0-målet – vilket gav klubben en
seger med totalt 4–0.
Fjolårets finallag är därmed klart för semifinal, tillsammans med Dortmund,
Real Madrid och Barcelona.
(TT)

korT om SporT

André calisir,
mittback J-södra.

Patrik carlström,
europamästare och
instruktör i taekwon-do

sandra BjelkeWärnbring, tränare
rosenlunds
Konståkningsförening.

Åter igen har fotbollsallsvenskan
drabbats av publikvåldet. Matchen
mellan Djurgården och Mjällby avbröts
sedan föremål kastats in från läktaren.
Vad kan man göra åt problemet?

– Jag följer Djurgården och det känns ändå
som klubben försöker göra mycket. Man har
sin Djurgårdsanda och folk som inte uppför
sig stängs av från arenan. De som inte uppför
sig borde förstås straffas enskilt men samtidigt ansvarar klubbarna för ordningen och
kanske också ska straffas. Men nu när klubbarna ska betala polisen så borde det kanske
vara polisens ansvar.

– Det måste vara en av de svårare idrottsfrågorna. Jag vet inte om det är rätt att straffa
klubbarna när de som stör kanske inte ens
är riktiga supportrar. Ska man ha strängare
bevakning stiger förstås kostnaderna. Mitt
svar får bli att stänga in supportrarna i en
bur och ha videoövervakning.

– Det kan man faktiskt fråga sig. Det är trevligt att folk kan gå titta på fotboll men det
är tråkigt att vissa inte kan uppföra sig. Man
vill inte stoppa supportrarna heller för de är
ju en del av sporten. Det är klart att man kan
säga att det behövs fler poliser men det är
inte säkert det hjälper heller. Nej, jag har nog
inget bra svar.

I helgen tog Sverige VM-guld i curling
efter finalseger mot värdlandet Kanada. Hur upphetsad är du över detta?

– Jag har hört om guldet och det är jättekul
att Sverige vann. Annars är väl inte curling
riktigt min grej, jag har testat det en gång.
Men att Sverige vinner är som sagt alltid
roligt.

– Jag är egentligen inte så intresserad av curling men har full respekt för de som tävlar
på den nivån eftersom jag vet vilken tid man
måste lägga ner för att vinna VM-guld. Min
egen sport lider också av att vara i skymundan men tar man VM-guld borde man alltid
uppmärksammas.

– Om jag ska vara ärlig så visste jag inte ens
att Sverige hade tagit guld men när jag hör
det är det jätteroligt. Det är kul för Sverige att
vi har framgångar.

– Det kanske kan vara ”Jönköping-Södra går
upp i allsvenskan – André Calisir gjorde avgörande målet.”

– Ska det handla om sport? I så fall blir det
väl ”Carlström VM-etta” eller kanske ”Äntligen VM-guld till Carlström”. Jag skulle nog
börja gråta om det hände.

–För min egen del skulle det stå något i stil
med ”Stora framgångar för konståkningen i
Jönköping”.

Hur ser din drömlöpsedel i Jönköpings-Posten ut under det här året?

Foto: Scanpix

Bayern München klar
för semifinal

Topp 5 enligt Ulric Svensson
KIDSVOLLEYNS FRAMGÅNGSFAKTORER

Zlatan ibrahimovics efter
förlusten mot Barcelona i
Champions League.

Steen avgjorde för St Louis
stockholm

Ishockey. Svenske Alexan-

der Steen blev stor hjälte
för St Louis i segern mot
Nashville i NHL-ishockeyn
där han gjorde matchens
enda mål. Hans sjunde för
säsongen.
I slutet av andra perioden
kontrade St Louis. Steen
fick pucken ute till vänster,
fintade passning, och satte
ett stenhårt skott. Femte

raka segern för St Louis
Blues.
Nicklas Bäckström fortsätter att producera poäng
för Washington. I 3–2-segern mot Montreal passade
han till två av målen och är
nu uppe i 36 målpassningar
under säsongen.
En av assisterna mot
Montreal var till Alexander
Ovetjkin som gjorde sitt
26:e mål. (TT)

uefa föreslår hårda rasiststraff
lonDon

Fotboll. Uefa tar krafttag

mot rasism och föreslår
minst tio matchers avstängning för den spelare
eller ledare som gör sig
skyldig till rasistiska förolämpningar på fotbollsplanen.
– Vi måste ha sanktioner
som har en avskräckande
effekt, säger Uefas generalsekreterare Gianni Infantino.
Om en supporter eller

klubb visar sig vara skyldig
till rasism ska delar av arenan kunna stängas, och vid
en andra förseelse stängs
arenan helt för publik och
klubben får böta minst
50 000 euro.
Domare ska också uppmuntras att bryta matcher
om publiken ropar rasistiska tillmälen åt en spelare.
Reglerna ska gälla alla
matcher i europeisk tävlingsfotboll. (TT-Reuters)

